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S z á z ö tv e n b ő l h é t
Lévát Szlovákia egyik kultúrcentrumá- 

nak tartják és erre mi lévai polgárok büsz
kék is vagyunk. De igen kevés azoknak a 
száma, akik e büszkeségen tűi is vagyunk. 
De igen kevés azoknak a száma, akik e 
büszkeségen túl lényegesen tesznek is va
lamit azért, hogy városunk továbbra is 
tartsa a kultúrcentrum elnevezést. Kevés 
vidéki város dicsekedhetik Szlovákiában 
olyan nagyszámú intelligenciával, mint Lé
va, valósággal azt mondhatjuk, hogv a
14.000 lakosú városban túlteng az intelli
gencia. Annál elszomorítóbb ez, mert csak 
látszat, egy olyan statisztikai adat, amely
nek hatása a való életben egyáltalán nem 
nyilvánul meg. A lévai nagyszámú akadé
mikus képzettségű intellektüellekből csak 
igen kicsi azoknak a száma, akik a robo- 
tos munkán és a könnyű — felüditő — 
szórakozáson kívül, néha kultúrális tevé
kenységet is fejtenek -ki.

Jellemző esetet hozunk a fenti megálla- 
pitásaink'kal kapcsolatban nyilvánosságra. 
A városi magyar közkönyvtár tanácsa 
március első napjaiban 150 drb. nagyon 
udvarias hangú nyomtatott levelezőlapot

küldött szét, nagyobbrészt az intelligenciá
nak, hogy felhívja figyelmüket a város leg
nagyobb kultúrintézményének müködésé- 
re, illetve annak megtekintésére. Azóta két 
hónap telt el és a százötven meghívott kö- 

i zül csak heten vettek tudomást a levelező- 
| lap tartalmáról. Százötven közül csak hit j 
; tartotta érdemesnek megtekinteni a 10.000- I 
| ívéi több könyvet tartalmazó könyvtárat.
I Mi elhisszük, hogy akadnak közöttük i 
j olyanok, akiket nem érdekelnek a könv- ! 

vek, elhisszük, hogy mindegyiküknek meg j 
van a saját könyvtára, hogy a legújabb | 
könyveket mind olvassák, hogy szeretik a | 
könyveket, hogy a közművelődés ügyét ! 
szivükön viselik, hogy roppantul el vannak j 

i foglalva, hogy a megélhetés súlyos gond- \ 
1 jai lefoglalja minden idejüket, mi mindent 

elhiszünk, de nagy nehézségünkbe kerül 
j mégis, hogy a 150 nevet itt e helyen nem 
| irju-k le. Hadd tudja meg mindenki, hogy 
| intelligenciánkból kik azok, akik sok 
j mindenre ráérnék, a szónoklástól kezdve 
I a bridzsezésig, csak arra nincs idejük, hogy 
i a város legnagyobb kultúrintézményét 
I meglátogassák.

Villanyteleo és a 
személyautó

Legutóbbi számunkban jelentettük, hogy 
a város luxusautót akar vásárolni. Most 
bejelentjük, hogy a Városi Villanytelep 
már vett is egy személyautót. Állítólag 
olyan jól megy a VVT-nek, hogy jövedel
mével nem tud mit kezdeni és igy az üzem- 
bizottság a vezetőség javaslatára legjobb
nak látta a felesleges jövedelem egv részét 
autóba fektetni. T. i. jobb, biztosabb, jö
vedelmezőbb elhelyezést nem talált a pénz
nek. Hogy mennyire előnyös, mennyire 
hasznos, mennyire jövedelmező ez a be
fektetés azt minden autótulajdonos tudja. 
Ezen felesleges vitatkozni. De a város la
kossága arra lenne kiváncsi, vájjon minek 
a VVT-nek a személyautó?

Szerelési információkért óhajtanak fut
kosni Bbányára, vagy a Siemens-müvekhez 
Pozsonyba? Vagy talán a szerelőiket akar
ják autón küldeni a munkahelyekre, igv 
bizonyára a telefonon kért szerelő még az 
nap ki fog autózni. Vagy talán a pénzbe
szedők munkáját kívánják meggyorsíta
ni? Ez hihetetlen, mert hisz éppen az uj 
befektetéssel ismerték el, hogy azok pom
pásan dolgoznak. Vagy talán — óh! de 
erre még gondolni is merészség! — a vil
lanyárakat 120-as tempóban leszállítani? 
Ehhez viszont nem kell autó, de erre nincs 
is szive a villanytelepnek, mert a fogyasztó 
csak azért van, hogy fogyasszon és fizes
sen, minél többet! Vagy talán bizony taxiz
ni fog a VVT?

Az autóvásárlásnak semmi előnyét nem 
látja a város lakossága és soha sem fogják 
annak szükséges és nélkülözhetetlen voltá
ról meggyőzni. Nem vagyunk jósok, de 
előre megmondhatjuk minden jóstehetség 
nélkül, hogy ez az áramvonalas kis autócs- 
ka a VVT intézőköreit még jobban fel 
fogja villanyozni, mint most a város la
kosságát.

Magi ,míUa*:
SZERDA, CSÜTÖRTÖK:

Orient mozgó: »D u n a i f e c s k é k«.
Strauss János »Kék Duna keringő* motí
vuma nyomán készült film. Cigányzene, 
szerelem, csárdás! Főszereplők: Dórit 
Kreysler, Wolfgang Liebeneier, Ida Wiist 
Leó Slezák.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP, HÉTFŐ:
»K a 1 ó z k i s a s s z o n y«. Gaál Franci és 
Frederic March együttes világdiadala, 19:kS 
leghatalmasabb és legegyénibb filmé. Gaál 
Franci uj arca! Gaál Franci uj művészete! 
Gaál Franci befutása a legelsők közé. Ce
cil B. de Mii He milliós rendezése. Vasárnap 
délután: Népelőadás: »K i n a i arany*.  
Garrv Cooper é> Madeleine Caroll szenzá
ciós filmé.

Keddtől: »B e n - H ti r«, monumentális 
nagyfilm! Ramon Novarro.



földprobléma. Most, hogy jelszónak akarják fel
használni a földbirtokreformot, érdekes a hivata
los statisztikának azon adatait megismerni, ame- , 
Ivekből megtudjuk, hogy kiknek van a legna- |
gyobb földbirtokuk. A t zezer katasztrális hold
nál nagyobb é s  magánkézben levő birtokok laj- 
stroma birtokterület, nagyság és tiszta kataszteri 
jövedelem szerint a következő:

A FÖLD URAI
Herceg Eszterházy Pál 223.287 katasztrális 

hold, 1,790.000 aranykorona kataszteri tiszta jö
vedelemmel. Herceg Festetich György 69.423 hold 
266.736 korona, gróf Eszterházy Móric 56.016 
hold 337.971 korona, örgróf Pallavicini Alfonz 
>0.665 hold 300.471 korona, gróf Eszterházy Ta
más 47.496 hold 264.612 korona, gróf Károlyi 
László örökösei 44.541 hold 180.659 korona, Fri
gyes királyi herceg örökösei 42.648 hold 471.497 
korona, Fülöp Józsiás szász-kóburgi herceg 
41.148 hold 203.139 korona, gróf Hunyadi József
28.620 hold 124.282 korona, gróf Festetich Sándor | 
24.729 hold 308.847 korona, gróf Eszterházy Fe- ! 
renc 23.646 hold 142391 korona, gróf Erdődy 
Sándor 23.484 hold 193.334 korona, gróf Széche
nyi Andor Pál 20.819 hold 118.569 korona, gróf 
Semsey László 20.774 hold 151.303 korona, ifj. 
gróf Eszterházy Pál 18.739 hold 88.471 korona, j 
herceg Batthyány-Strattmann László 18.318 hold | 
164.250 korona, gróf Andrássy Sándor 18 268 hold
103.620 korona, herceg Buoncompagni Józsefné ; 
17.966 hold 104.836 korona, gróf Károlyi István 
17.691 hold 88.127 korona, herceg Montenuovo I 
Ferdinánd 17.181 hold 215.617 korona, Metternich 
Klementina hercegnő 16.774 hold 122.504 korona, 1 
herceg Hohenlohe-Oeringen Ágost 16.273 hold i 
52.336 korona, gróf Merán Jánosné 16.188 hold 
107.534 korona, gróf Dessewffy Aurél 15,353 hold 
110.883 korona, gróf Wenckheim József 15.058 j 
hold 162.668 korona, József királyi herceg 15.0,55 
hold 159.381 korona, Ferenc bajor királyi herceg 
14.933 hold 109.403 korona, gróf Zichy Aladár 
14.248 hold 139.652 korona, Mándy Sámuel 13 531 
hold 86.431 korona, gróf Eszterházy János 13.306 i 
hold 56.526 korona, Dréher Jenő 12.745 hold j 
182.810 korona, gróf Tisza István örökösei 12.404 | 
hold 85.423 korona, gróf Jankovich-Bésán Endre - 
örökösei 12.140 hold 78.917 korona, báró Fould- 
Springer Jenő özvegye 12.055 hold 140.472 koro- I 
na, gróf Festetich Kristóf 11.922 hold 76,422 ko
rona, gróf Drasskovich Iván 11.920 hold 51.516 
korona, báró Inkey József 11.400 hold 54.464 ko
rona, gróf Anibrózy Györgvné 10.995 hold 67,902 
korona gróf Almásy Dénes 10,967 hold 103.145 
korona, gróf, Degenfeld-Schamburg Pál 10.717 
hold 63.303 korona, báró Soiymossy Jenő 10.572 
hold 31.321 korona, báró Waldbott Kelemen 
10.354 hold 23.670 korona, gróf Széchenyi György 
10.347 hold 94.402 aranykorona jövedelem.

E nagyb rtokokon kiviil, amelyek negyvennégy 
magánember tulajdonában vannak, a többi tízezer 
holdnál nagyobb birtoknak tulajdonosa az állam, 
a közalap tvány, az egyházak, közületek, törvény- i 
hatóságok, közbirtokosságok, az Akadémia, a tu
dományegyetem és a nemzeti közművelődési ala
pítvány, amelyet gróf Károlyi Mihály birtokaiból 
alapítottak.

IDEGEN FÖLDESURAK í
Érdekes, hogy a tízezer holdnál nagyobb birto

kosok között mennyi az idegen. így tízezer hold
nál nagyobb magyar birtokosok herceg Buon- 
compagniné, aki olasz állampolgár, herceg Mon
tenuovo, aki osztrák, Metternich hercegnő, aki 
szintén osztrák állampolgár volt, Hohenlohe- 
Oeringen herceg, Fülöp Józsiás szász-kóburgi , 
herceg, Ferenc bajor királyi herceg és gróf Me
rán Jánosné, aki német állampolgár. Ezeknek 
Ausztriában, Csehszlovákiában és Németország
ban is vannak birtokaik.

A nyilasgróf huszonnégyezer holdja után há
romszáznyolcezer aranykorona tiszta kataszteri 
jövedelmet mutat ki a hivatalos statisztika.

A negyvennégy magyar nagybirtokosnak össze
sen 1,124.726 katasztrális hold föld van a tulajdo
nában. A negyvennégy tízezer holdnál is nagyobb 
birtok tulajdonosa között csak egy polgári név

hogy

a 44 tízezer holdas között csupán kettőnél, 
Mándy Sámuelnél és báró Fould-Springer öz
vegyénél mutatható ki a zsidó származás.

Nem lehet elhallgatni azt sem, hogy vannak 
nagybirtokosok, akik komoly anyagi bajokkal 
kiizködnek. Gróf Eszterházy Tamás például gond
nokság alatt van, mert az óriási birtok jövedel
mei mellett még óriási adósságokat is tudott sze
rezni. Frigyes királyi herceg örökösei szintén 
meglehetős anyagi bajokkal küzdenek, mert a 
megmaradt magyarországi birtokot terhelik a 
külföldi elvesztett birtokok alkalmazottainak elég 
nagy nyugdijtételei.

I. oszt. gyümölcsfák 
beszerezhetők

Gyümölcsösét és kertiét szakszerűen 
r e n d b e h o z a t j a

Ifj. Holló Géza
oki. kertész L É V A .  

Városi faiskola, Lövölde mellett

Ugyanott szőlőoltványok és 
bokorrózsák beszezezhetök.

Értesítések beadhatók a Feldman trafikba, 
vagy Kákonyi vendéglőbe. Telefon 56. —
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euch a risztiku s kongresszusra

A csehszlovákiai német katolikusok 
képviselik egyedül a németeket a 
kongresszuson

A május 23-án kezdődő bu lapesti eucha
risztikus világkongresszuson több mint 
10.000 csehszlovákiai katolikus vesz részt. 
Az államvasutak a kongresszusra 13 külön- 
vonatot indítanak. Érdekes, hoiíy a cseh
szlovákiai német katolikusok lesznek a 
kongresszuson a németek egyedüli képvi
selői. A német hatóságok ugyanis német 
állampolgároknak nem adnak utazási en
gedélyt a kongresszusra. Eredetileg Ausz
triából is nagyszámú résztvevőre számítot
tak, azonban az Anschluss következtében 
a német rendelkezések Ausztriára is vonat
koznak és az osztrák katolikusok sem ve- j 
hetnek részt az eucharisztikus kongresszu
son. iNem utazhatik Budapestre Innitzer bi- 1 
boros sem.

Pacelli bíboros, a pápa legátusa május j 
23-án, hétfőn délelőtt fél 11 órakor érke- j 
zik Budapestre. A keleti pályaudvaron ha
talmas fogadtatás lesz. A lapok most köz- ! 
lik a programmot, amely szerint a fogad- i 
tatás és a bevonulás az államfőt megillető 1 
külsőségek és pompa mellett fog lefolyni. • 
A pápa legátusa budapesti tartózkodása 
alatt a királyi palotában Horthy kormány
zónak és feleségének a vendége lesz.

Becsapásra dolgozik
a természet is ezidén. A hosszú és gondokkal te
lített tél után idejében el kellett volna következ
nie a várva-várt Tavasznak. Ehelyett azonban fa- 

i gyos, szeles tavaszelőt kaptunk. Az igazi tavasz 
' megkésett. Késik a langyos szellő, késve jött a 
; riigyfakadás, késik az élet nekilendülése mezők, 

hegyek, vizek felett. Minden megkésik. Vagy ta- 
! Ián mi sietünk jobban? Mi vágtatunk előre ra

kétaautós száguldással az ismeretlen jövő felé, 
megelőzve mindent és semmit?

Május első hetében hiába kerestük, hiába lestük 
a meleg napfényt, hiába lestük a felszökő fűszá
lat, a kipattanó rügyet is megölte a tavaszi fagy. 
Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy a rét még tarló, 
a ligetben még nincs pázsit és a fák ágairól le
hullottak a fagy áldozatai, a korai bimbók. A ter
mészet ideges lett, sőt több, mint ideges: kapko
dó, mindenről még idejében lemaradó. Lemaradó: 
mint az Ember, aki tegnap még nagyon beteg 
volt, ma gyámoltalan lábadozó és holnap megint 
visszaesik abba a betegségbe, amiben hosszú esz
tendőkön át vergődött, a vigasztalan jövő félel
mébe.

Tavasz? Egy szó, amely egy évszakot jelöl meg, 
egy évszakot, ami ma valahogy elsikkadt az idő
ből. Tavasz? Átmenet két végleg között — a der
mesztő, csontot, velőt fagyasztó hideg és a vért
forraló, perzselő hőség között. Átmenet szélsősé
gek között, emberi szivek örvendeztetője, az 
örök megújhodás isteni jelképe. És az idén vala
mi elseperte ezt az átmenetet és szembe csap 
egymással a két véglet és közepén ott áll az em
ber. Feje felett vad felhők vágtatnak, villámok 
cikkáznak, tornádók, ciklonok, tájfunok zúgnak 
el, jobbra-balra lecsap egy-egy szökőár, országok 
szűnnek meg, ahol a háború fúriái dúlnak, ott 
városok dőlnek romba. Szerte a világon milliók 
pusztulnak, milliók vesznek, éheznek, szenvednek, 
a leírhatatlan nyomortól űzve, hajtva, korbácsol
va, tengernyi átkot, tengernyi jajt sodor tova a 
későn érkező tavaszi szellő.

Ez a Tavasz, a mi csalódásos Tavaszunk, a meg
késett, a szomorú, az ibolyanélküli, a sivár és ko
pár, kietlen és terméketlen, megvetéstelen, kifá
radt, kivénült, idegparalizises tavasz. Nem azért 
jött, hogy megvigasztaljon, nem azért, hogy re
ménnyel töltsön el, nem azért, hogy kiragadja az 
ember kezéből a szenvedések poharát. Úgy jött, 
hogy kevés vigaszunk volt benne, úgy jött, mint 
akiben a Diadalmas Hajnal felragyogni nem fog 
soha. Az idei Tavasz »megméretett és nagyon 
könnyűnek találtatott...«  Már nincs őszinte jó
akarat irántunk a természetben sem, nincs benne 
következetesség . . .  becsapásra dolgozik.

(ks.)

A  kofyftui én 9 0#
v úr ősünk vezetősége csak következetes 
murád a dupla munka jól bevált rend: 
szeréhez. Amikor tiz évvel ezelőtt a má: 
sodik emeletet felhúzták a városházára, 
elfelejtették a vízvezeték, a központi 
fűtés bevezetését. Most, mikor az első 
emelet rendbehozatalára került a sor. 
megint csak elhalasztották a kérdés 
megoldását. De hogy a dupla munka jól 
hevált elve csorbát még igy se szenved: 
jen, hát nagy ügyesen előbb átszerel
tették a villanyvezetéket, rendhehozats 
fák a falakat és kitűnő érzékkel pompán 
san kifestették a helyiségeket, de a mos: 
dók elhelyezésének előkészítéséről már 
elfelejtkeztek. Most aztán a gyönyörűen 
kifestett helyiségekben megfúrják a fa: 
lakat, hogy a minden irodahelyiségben 
nélkülözhetetlen mosdókat elhelyezhes: 
sék. Igy dolgoznak a városnál. Hiába a 
városházán még vannak következetes, 
eh'hű emberek.

OKULÁR



Hétfőn Erdős József jutalom játéka, La
katos László mélytartalmú színmüve, a 
»Láz« ment nagy érdeklődés mellett. A 
megrázó darab, melynek tartalma annyira 
emberi, rendkívül jó előadásban került be
mutatásra és valósággal üditőleg hatott a 
sok egyfonma operettől agyonsanyarga
tott idegekre. Dr. Török főorvos szerepét 
Erdős játszotta tökéletes átérzéssel, ki kü 
lönösen az elfojtott, melyből jövő indula
tok halk megjátszásánál műt itta meg 
nagyvonalú színészi kvalitásait. Mihályi az 
életet hatvan év ,biztos bástyája mögül 
szemlélő primánius szerepében adott egye
dülálló alakítást. Mihályi Lici helyenkint 
jó volt, drámai kitörése azonban nem tet
szett. Sarlainak ez a szerepe is kevéssé fe
küdt. Elsőrangú kabinet alakítást nyújtot
tak még Kolár Mária, Faragó Márta és 
Márfi Vera, ki úgy látszik komoly szere
pekben is jó.

Szerdán a »C>odatiikör« került bemuta
tásra. A romantikus mesejátékot Babav ir
ta és Buday szerzett hozzá magyaros ze
nét. A darab kiemelkedő alakítását Faragó 
Márta nyújtotta, ki betegen heorikus erő
vel játszotta Mikán néni székely öregasz- 
szonyát. Faragó teljesítménye előtt meg 
kell hajolnunk. Gárdonyi Lászlónak, kinek 
jutalo<mjátéka volt a darab, mintha az 
egyéniségére szabták volna a szerepet. Volt 
alkalma szépen csengő baritonjár hallatni 
(kis gikszerrel) és erős egyéniségét csillog- 
tatni. Márfi Vera a paiasztszerepekben 
még jobb, mint másutt, dalai a szivekbe lo- 
pózta'k. Mihályi »Halál«-ja könnyessé tette 
szemünket, bár a nép elképzelésében a 
Halál sovány szokott lenni. Mint királyok 
nagyon jók voltak Váradi és Sarlai. A bo
londok szerepében Erdős és Megyeri brillí
roztak. A kis Turpinszky fiú olyan bizto
san és nyugodtan mozgott, mint valami 
hivatásos színész. A társulat csaknem teljes 
számban felvonult a nagykiállitásu darab
ban, mely a székely hegyek üdvözletét 
küldte nékiink a színpadról. A vetítés azon
ban nem volt a legjobb.

Szombaton és vasárnap este »Az urilány 
szobát keres« cimü operettnél sem voltunk 
megelégedve a szereposztással. Mihályi Li
ci kitűnő színésznő, azt nem lehet tőle el
vitatni, de prózai darabokban s nem ope
rettben, mert ott táncolni és énekelni is 
tudni kell! Gárdonyinál a maszkirozásnál < 
volt egy kis hiba, neki egv idősebb ügyvé
det kell játszania — túl fiatalos. Váradi 
ismét jó volt és nem játszott a karzatnak. 
Márfi Verának sajnos megint kis szerep j 
jutott, amit nem a legjobb kedvvel adott ; 
elő. Sarlai és Sághy képviselték a szimpa
tikus gentleman típust a darabban. Az epi
zódszereplők közül figyelmet érdemelnék: 
Faragó Márta, a krónikus válóperes asz- 
szony, Kárpáti Margit a precíz Ilka néni, j 
Maár János a fogadott tanú megszemé
lyesítője és Várnai Nándor. Mihályi Ernő 
fölényes biztonsággal játszotta el egyéb- j 
ként is hálás szerepét. Erdős orvcsprofesz- j 
szóra megfelelt. A rendezés sok kifogásol- j  
ni valót hagyott maga után. Igv pl. a III. , 
felvonásban egyszerűen kihagyták a darab 
slágerét, a bírósági tárgyalóterem »disz- 
1 ete« és rendezése mindenre emlékeztetett, 
csak bíróságra nem, a színészek nincsenek 
kellőképen maszkírozva stb. Tisztelt direk- | 
ció! Tessék többet törődni a kiállással és 
kiállítással! A lévai közönség megérdemli..

* * *
S zín h á zi m ű sor

Szerdán és csütörtökön Salamon Béla, I 
a kiváló budapesti komikus felléptével egv- 1 
felvonásos bohózatok. Mindkét este más | 
műsor, kétórás kacagás.

Rendben van előfizetése?

•  LÉVAI ÚJSÁG

Érsekújvárod választják 
az uj reform átus püspököt
R e fo rm á tu s  e g j h á i k e r i i l e t i  g y ű lé s  t r s e k u j> á v o ( i  —  fúnius  9 - i g  L e l i

s z a v a r n i  az  eg y e s  e g y h á z a k n a k

1 A néhai dr. B a l o g h  Elemér reformá- 
í tus püspök halálával megüresedett püspöki 

állás betöltése miatt a szlovenszkói refor- |
| mátus egyházkerület csütörtökön délelőtt 

népes ülést tartott Érsekújváron, amelyen 
megjelent dr. S z i l a s s y  Béla szenátor, 
egyházkerületi főgondnok, azonkívül az 
egyházi előkelőségek közül S ö r ö s  Béla 
dr. teológiai igazgató Losoncról, C z e g- 
1 é d y Pál barsi esperes, az egyházkerületi 
gyűlés egyházi elnöke, S o ó s Károly, ko
máromi egyházkerületi esperes s még so
kan mások.

Az Ipartársulat nagytermében megtar
tott gyűlést S z i l a s s y  Béla dr. főgond
nok nyitotta meg s kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg néhai Balogh Elemér püs- 

i pökről, majd
a megjelentek 1 perces néma felállás
sal adóztak a szlovenszkói református 
egyház nagy halottja emlékének.

Az egyházkerületi gyűlés napirendjének 
legfontosabb pontja a püspökválasztás ki
írása volt. Szilassy Béla dr. főgondnok elő
terjesztésére a gyűlés egyhangúlag elfo
gadta, hogy

az egyes egyházak legkésőbb június 
5-ig kötelesek zárt borítékban bekül- ;

deni szavazataikat illetékes espereseik
nek s az esperesek június 9-ig tartoz
nak azokat továbbítani az egyházke
rületi fögondnoknak.

Szilassy Béla dr. ezután haladéktalanul 
egybehívja Érsekújvárra azt a szavazat- 
összeszámláló bizottságot, amelyet erre a 
gyűlés kijelölt. Az Érsekújváron megtör
tént összeszámlálás során,

amennyiben az egyik jelölt sem kapná 
meg az abszolút többséget, úgy a két 
legtöbb szavazatot nyert jelöltre újabb 
szavazást rendelnének el s ezt a szava
zást június 29-ig lefolytatják.

Az egyházkerületi ülés egyhangúlag el
fogadta az előterjesztést s ezek után két
ségtelen, hogy legkésőbb június 20-ig meg 
lesz az uj magyar püspök.

A megindult kombinációk során megál
lapítást nyert, hogy úgy Sörös Béla teoló- • 
giai igazgatónak, mint Soós é> Czeglédy 
espereseknek nagy tábora van s nagyon 
valószínűtlen, hogy az első választás alkal
mából bárki megkaphatná az abszolút 
többséget.

Nagyon valószínű, hogy véglege> dön
tésre csak a második menetben kerül a 
sor.

11111111I1II111IM
Fájdalomnélküli foghúzás, fog

tömés, porcellán koronák, műfogak, va
lamint mozgó fogak fixálása a legmo
dernebb metódusok szerint Bodánszky 
Irén fogmütermében, Levice, Főtér, 
készülnek Rendel a betegsegélyző pénz
tár, valamint az összes fondok részére is.

—  »Kina tegnap és ma« kiállítás nagy
számú közönség előtt vasárnap d. e. nyílt ; 
meg. Simái Miklós a rendező Munkás Aka
démia nevében üdvözölte a megjelenteket, 1 
majd Iván Vali 9 éves kislány kedvesen ad
ta elő a »Sangháji Ballada« c. költeményt. : 
Szlovákul prof. Zibrita, magyarul Kemény | 
Lajos mérnök ismertették Kína fejlődését 
és jelenlegi viszonyait. A gazdag képanya
got a Nemzetközi kultúrliga 73 táblán dol
gozta fel, ezenkívül térképeik, statisztikák 
és egy, a prágai kínai követ által adomá
nyozott, kínai zászló teszik színessé a ki
állítást. A képek nemcsak Kina fejlődését j 
és a japán-kínai háború által előállott hely- • 
zetet mutatja, de felölelik az egész távol- I 
keleti és Csendes óceáni kérdéstömböt is. | 
Az első napon a kiállítás látogatóinak szá- j 
ma meghaladta az ötszázat.

Megvadultak a lovak az autótól. 
Poprácz Tibor zsarnócai földmives 6 éves 
fiacskájával kocsin az országúton haladt.
A szembejövő autótól a lovak váratlanul 
megbokrosodtak és vad vágtatásba kezd
tek. A kisfiú a kocsiból kirepült s hasán 
komoly sérüléseket szenvedett úgy, hogy a 
lévai kórházba kellett szállítani. Poprácz 
csak nehezen tudta a lovakat megfékezni, 
neki egyébként nem történt baja.

— Lelkészbeiktatás. Az alsószőllősi re
formátus egyház eltávozás folytán meg
üresedett lelkészi állásba f. hó S-án ik
tatták be az egyhangúlag megválasztott 
Vendégh Béla református lelkészt Mokos 
Kálmán és Duchony Béla egyházmegyei 
tanácsbirák.

— Az ízbég—Aranyosmaróti vonal 
megnyitása ünnepélyes keretek között 
folyt le. A miniszter kiilönvonata vasárnap 
d. u. 5 órakor érkezett a fellobogózott ma
rót i pályaudvarra, ahol a helyi és országos 
előkelőségek fogadták, Bechvne vasutügvi 
minisztert, aki I)r. Dérer igazságíigvmi- 
niszter kíséretében érkezett. A két minisz
ter nagy beszédet mondott, amelyen a vas
út jelentőségén kívül az országos politikai 
helyzettel is foglalkoztak. Jakabovics espe
res üdvözlő beszédében kihangsúlyozta, 
hogy a vasút, amely 33 km hosszú és 
110,000.000 Kc-ba került, nagyrészt ma
gyar területet kapcsol bele a világ vasúti 
hálózatába.

— Szerencsétlenség a siklósi kőbányában.
Dudás Sándor vámosladányi munkás már 
régebben dolgozik a Schoeller-féle siklósi 
kőbányában. Az elmúlt héten kőbontás 
közben egy nagy kő Dudás ballábára esett 
s azt eltörte. Beszállitoták a lévai kórház
ba. Mészáros Mária 04 éves nagysallói 
munkásasszony reggelit készített a mun
kába induló férjének s amint azt az asztal
ra vitte, megcsúszott s jobblábán súlyos sé
rüléseket szenvedett.

Szörnyszülött Kosuton. Kosuton D. 
Lajosné földmivesasszony a múlt hét ele
jén gyermeket szült, melynek felső teste 
fejével együtt kutyates'tihez hasonlított. A 
szörnyszülött pár óráig élt mindössze. Az 
orvosnak érdekes dolgot mondott el az 
asszony. Elmondotta, hogy amikor már ál
dott állapotban volt az első hónapokban, 
egy alkalommal az uccán egy kóbor kutya 
támadta meg és megmarta a lábát. Azt 
mondja az egyszerű asszony, hogy attól 
lehetett a baj a gyermekkel, mert hogy 
»nagyon megbámulta* akkor a kutyát.
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H Í R E K -------- ,
_  VIDÉKI OLVASÓINKNAK A MAI 

SZAMUNKHOZ BEFIZETÉSI LAPOT MEL
LÉKELTI NK azzal a kéréssel, hogy a hát- 
ralékos előfizetési dijaikat szíveskedjenek 
beküldeni. Lapunk fenntartása súlyos gon
dok elé állít, akkor, amikor olvasóink tá
borában akadnak olyanok, akik évekre 
visszamenően megfeledkeztek előfizetési 
dijaik kiegyenlítéséről. Nem szemrehányást 
te>zünk ezért a hátralékosoknak, mert jól 
tudjuk, hogy nagyobb gondjaik is vannak, 
csak elszomorodva állapítjuk meg, hogy 
mi, jobban mondva az előfizetés nem jut 
az eszükbe. Pedig bizonyára jól tudják, a 
lap szelleméből is láthatják, ha nem is em
lítettük volna, hogy e lapot sem párt, sem 
közületek nem szubvencionálják, csupán az 
előfizetésekből, a hirdetésekből tartjuk
fenn.

— Uj ártézi kút Léván. Említettük már, 
hogy a lévai országos kórlház kertjében 
artézi kutat fúrnak: A múlt héten 30 méter 
mélységben sikerült kitűnő minőségű és 
bővizű forrásra akadni. Az agyag és a ka
vicsréteg átfúrása után mintegy 15 méter 
mélységben a fúró 'kemény sziklára akadt, 
azonban a fúrást a szakértők tanácsára to
vább folytatták. Vagy 14 métert fúrtak 
még a sziklában, amikor tiszta, egészséges 
és igen bővizű forrásra akadtak. A kút 
percenként jelenleg több mint 600 liter vi
zet ad, Úgy látszik mégis van Léva alatt is 
kitűnő és bővizű medence.

— Ének a búzamezőkről. A lévai ma
gyar tanoncok önképzőköre f. hó 22-én 
vasárnap este 8 órai kezdettel a Kát. Kör
ben közkívánatra megismétli Móra Ferenc 
gyönyörű müvének színpadi változatát: 
Ének a búzamezőkről. Az ifjú iparos
generáció szeretettel vár minden polgárt, 
iparost és kereskedőt. Kötelességünk, hogy 
az ifjúság kultúrtörekvéseit tőlünk telhető- 
leg támogassuk. Helyárak: 6—4—3 és 2 
Ke. Számozott helyek!

— Gépirási munkát otthonra jutányo
sán. . legpontosabb kivitelben vállalok. — 
Cim a kiadóban.

— Érettségi vizsgák az áll. tan. képző
ben. Az áll. tanítóképzőben az érettségi 
vizsgákat május 30.—június 4-ike között 
tartják. A vizsgálóbizottság elnöke Obert 
Lajos, a Selmecbányái tan. képző igazga
tója. Érettségi vizsgára jelentkezett 47 je
lölt. Felvételi vizsgák a képző első osztá
lyába junius 23. és 24-én lesznek.

Garamvölgyi nótaszerzök dalai a rá
dióban. Szombaton 14-én a pozsonyi rádió 
magyar óráján Ujházy Nusi cigányzene kí
sérettel magyar nótákat énekelt. A műsort 
ez alkalommal a szlovenszkói nótaszerzők 
dalaiból állította össze Ujházy Nusi. Töb
bek között Korentsy Sándor, Csontos Vil
mos. Bukrovics Aranka, Nagy Gizella, Ju
hász Jenő és Várady Aba Károly garam
völgyi nótaszerzők dalaiból is mutatott be.

— Véres esküvő. Vasárnap Kétyen es
küvőt tartottak, amelyre Dobai Vilmos 33 
éves helybeli földmives is hivatalos volt. 
Az esküvőt vacsora, majd tánc követte, 
amely tragikus véget ért. Tánc közben a 
fiatalok összeszólalkoztak Dohaival, vere
kedés kezdődött, előkerültek a kések is. 
Dobai rövidesen több sebből vérezve a föl
dön hevert. Beszállították a lévai kórházba.

— Érettségi vizsgák a Gimnáziumban. 
A lévai áll. reál. gimnáziumban az érett
ségi vizsgákat május 23—25 között tart
ják meg. A vizsgabiztos a pozsonyi áll. 
magyar reál gimnázium igazgatója Lenéo 
Vilmos lesz. Az érettségi vizsgára összesen
24-en jelentkeztek.

Női kabítkelmék, kosztümszövetek, blúzselymek 
és angorák, valódi francia imprimék

férfiaknak r uha,  f e l ö l t ő  és r a g i á n  k e l m é k  
a l e g n a g y o b b  v á l a s z t é k b a n .

I Csütörtökön futótűzként terjedt el a vá- 
' rosban a hir, hogy Antal Gyula, ref. lel- 
I kész. városbirót hirtelen szélütés érte. A 
; történtekről a következő tudósításban szá- 
I mólunk be:

Antal Gyulát szerdán estére szülöfalu- 
I jába egy esküvői ünnepségre hívták meg, 

amelyen meg is jelent és a násznéppel 
I együtt töltötte az estélyt. Este 10 óra táj- 
I bán főfájásról kezdett panaszkodni é  ̂ alig 
| vette be a csillapító szert, amikor hirtelen 
| lefordult a székről.

Azonnal orvosért küldtek Kálnára és Dr. 
Miklós Jenő kálnai orvos autójával hala
déktalanul a beteg városbiróhoz sietett. 
Megállapította, hogy agyvérzést kapott és 
azonnal érvágást végzett a betegen, akit 

i a mutatkozó javulás után beszállított lévai 
lakására. A javulás csütörtökön egyre fo- !

kozódott és már úgy látszott, hogy az agy
vérzésnek egészen könnyű lefolyása lesz, 
amikor az egyébként nyugtalan beteget 
újabb vérzési roham érte a péntek éjszaka 
folyamán.

Kezelőorvosainak eredményes beavatko
zása és a gondos ápolás alapján a veszé
lyesnek látszó második attak romboló ha
tását sikerült megakadályozni és a város- 
biró állapota a legutóbbi orvosi vizsgála
tok szerint javult, életveszély nincs. Ter
mészetesen a betegség természete hosszabb 
fekvést és pihenést igényel.

Antal városbiró balesete váratlanul érte 
nagyszámú ismerősét, noha már régebb 
idő óta szubjektív panaszai voltak és a fel
keresett orvostanár diétát rendelt és hosz* 
szabb pihenést ajánlott.

,
— A »János vitéz« szabadtéri előadásá

nak előkészítő munkálatai erősen haladnak 
előre. A bizottságok megkezdték tárgyalá
saikat. A rendezőség a színpad és a néző-

; tér elrendezésére Keleti Miklóst a világ- 
hirii színpadi tervezőt kérte fel, aki a jövő 
hét folyamán Lévára érkezik, hogy a hely
színen szerzett tapasztalatai alapján tehesse 
meg javaslatait és dolgozza ki a részletes 
terveket. A budapesti művészeikkel a tár- 

j gvalások folyamatban vannak és előrelát
hatólag a következő számunkban már kö
zöljük az eredményt.

— Református tanítók gyűlése. A Barsi 
Református Egyházmegye Tanítóegyesüle
te május 24-én d. e. 9 órakor Vámosla-

! dányban a ref. iskolában tartja évi köz
gyűlését, amelyen a szokásos évi jelentése
ken kívül Végh Mária tanítónő gyakorlati 
tanítást mutat be hittanból, Rácz Lajos az 
egyesület pályázatának eredményéről szá
mol be, majd a pályadíjnyertes munkát 
olvassa fel a szerző.

Érelmeszesedés, neurasténia, golyva, 
mirigy-csont-izületi és bőrbajoknál, hü- 
dések, köszvénves-csuzos loboknál

CSÍZ jód-bróm 
gyógyfürdő

Olcsó pausál-árak az összköltségekkel 
az elő és utóidényben 14 napra Ké 
760*—, 21 napra Ké 1.1000 —

Otthon tartandó ivókúrákhoz CSIZI 
jód-brómos gyógyvíz. — Ismertetőt, 
gasználati utasítást küld a Fürdőigaz- 
hatóság ClZ-KUPELE, Slovensko.

( — Átjavitották a Stefánik ucca keramit
burkolatát. Tavaly késő ősszel, amint az 
Léván szokásos, fogtak hozzá a Stefánik 
ucca keramitozásához. Az esős idő beáll
tával nem lehetett megfelelő garami ho
mokot beszerezni és a vállalkozók a város 
vezetőségének engedélyével bányahomokot 
alkalmaztak a kockák elhelyezésénél. A bá
nyahomok túl kemény, nincs kellő rugal
massága és mozgékonysága úgy, hogy az 
úttestnek egy része már a tél alatt megle- 

j hetősen elrornlott. Ezt a részt a vállalkozó 
I Simko és Laufer cég mos fölszedette, a 
j saját költségén megfelelő garami homok
I alkalmazásával újra átrakatta.

— Cigánybanda miatt. Múlt hétfőn
| kezdte meg az esküd szék tavaszi ciklusának 

tárgyalásait. Hétfőn a gyilkos garamkele- 
csényi legények pőre került az itélőszék 
elé. Nagy Géza bírósági tanácsos elnöklé
sével tárgyalták az ügyet. Jancsó József és 
Jancsó András, két garanrkelecsényi legény 
Karácsony előtt barátaival idogált. Később 
a Szilveszter-este fölött kezdtek beszélget
ni és összevesztek Hofka Józseffel azon, 
hogy melyik cigányt volna érdemesebb 
Szilveszterre felfogadni. Holkának is, a 
Jancsó testvéreknek is, más-más cigány 

, tetszett s a vitát úgy intézték el, hogy 
a Jancsó-testvérek össze-vissza verték s 

| agyonszurkálták a kétségbeesetten védeke- 
i ző Holkát. Az esküdtszék a gyilkos testvé- 
i reket egyrendbeli halált okozó súlyos testi 
I sértés miatt kétesztendei fegyházra Ítélte.

— Jöjjön Vihnyére! Gyógyulást, üdülést, 
szórakozást nyújt. Gyógyít idegbántalma- 
kat, női bajokat, vérszegénységet stb. 
Gyönyörű vidék. Teljes pensio, fürdővel é̂  
gyógydijjal együtt junius és szeptember
ben 35, julius és augusztusban 36—44. Ké.
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SPORT
— A lévai középiskolák footballversenye 

a Ludin által adományozott footballista 
szoborért. A versenyben a gimnázium, ta
nítóképző és a polgári iskola csapatai vesz
nek részt. A verseny első két mérkőzése 
nagy meglepetést hozott, amennyiben a 
polgári iskola lebecsült csapata eldöntet
lent ért el a gimnázium és a tanítóképző 
csapataival szemben (2:2), de egy kis sze
rencsével győzhetett volna. A gimnázium 
és a tanítóképző csapatai ma szerdán dél
után 6 órakor mérkőznek az LTE pályán. 
A második forduló első mérkőzése a pol
gári és a gimnázium között szombaton dél
után 6 órakor lesz.

— LTE—Újbányái sK 5:2 barátságos 
mérkőzés.

—LTE arzenál—Aranyosmaróti §K 3:4.
— Bosányi TC—§K Levice 2:1 (1:0). A

Léván lejátszott igen kemény bajnoki mér
kőzésen a honi csapat az utolsó percben 
kapott góllal vesztette el bajnoki remé
nyeit.

— A LTE országúti futóversenyét, ame
lyet vasárnap d. e. Garaimkelecsény—Léva 
útvonalon tartottak meg a 3. kerékpáros 
zászlóalj futója svob. Ihradskv 10.10 idő
vel nyerte meg, de szabálytalanul, mert 
egv motorbiciklivel vezettette magát. Má
sodik helyezett Béres Sándor LTE, a har
madik Mráz .lenő, 18 induló közül. Az if
júsági verseny 1500 méteren Horváth Já
nos 4.59 idővel nyerte, második ifj. Laufer 
Béla, harmadik Szkladányi János, 5 induló.

— Folyó hó 29-én a Csehszlovákiai ma
gyar Sportszövetség országos sportnapot 
rendez Léván. D. e. tenniszversenyek, d. u. 
atlétikai versenyeik és futbal lesz műsoron. 
Este kultúrelőadás a Kaszinóban.

A szlo ve n szLó i 

ga b o n a p ia c  h e lyze te

Búza iránt nagyobb az érdeklődés, mert a 
gabonamonopóliuni raktárait nagyrészt kiürítet
ték, különösen kevés a készlet a bizományosok 
raktáraiban. A szükséges búzamennyiséget kül
földről hozzák be, nehogy a készletek búzában 
teljesen elfogyjanak.

Belföldi termésű rozs iránt megjavult a keres
let, a belföldi készletek azonban csekélyek. A 
behozatalra került orosz rozsszállitniányokat 
már elküldték a malmoknak, az átvételi ár 5 ko
ronával magasabb, mint a belföldi rozsra meg
állapított ár.

A kampány sörárpában befejeződött, a maláta
gyárak nagyrésze már befejezte a termelést, a 
monopóliummal történt megállapodás értelmében 
a szerződés tárgyát képező árpamennyiségek már 
átvételre kerültek.

Zabnál még készletek vannak, ezeket fokoza
tosan az árak leszállításával akarják eladni. így 
máris 20 koronával leszállították métermázsán 
ként az árakat 26,000 vagon számára. Kivitel ré
szére zabot csak kis mértékben keresnek.

Kukoricában a készletek nagyrészt kimerültek, 
csekély kereslet mellett az árak valamivel ma
gasabbak. Jugoszláviából és Bulgáriából kisszemü 
kukorica kerül behozatalra, a monopólium illeték 
a behozatalnál 100 kg.-ként 8—21 korona között 
váltakozik.

A m ik o r a tá vo lk e le ti h áború  !
kitört s Japán megrohanta a szinte védte- | 
lennek látszó hatalmas kínai birodalmat, a 
legtöbb ember azt hitte, hogy az állig fel- | 
fegyverzett japán imperializmusnak olyan 
kirándulásáról van csupán szó, mint ami
lyen öt esztendővel ezelőtt a mandzsukói 
hóditó hadjárat volt.

A háború első hónapjai a várakozások
nak megfelelően folytak le. A remekül fel
szerelt és motorizált japán hadsereg hama
rosan sikert sikerre halmozott s voltak 
olyanok, akik azt hitték, hogy ez a hadjá
rat is éppoly gyorsan s hirtelen fog be
fejeződni, mint Mussolini abesszin hadjá
rata.

Akik ezt hitték, tévedtek. A hatalmas, de 
gyenge kinai világbirodalom lassan sarká
ra állott s az utóbbi hetekben egész sor 
győzelmet aratott a japánok felett. Most 
már úgy látszik, hogyha egyéb nem is tör
ténik, annyira mindenesetre elég erős lesz 
a kinai hadsereg, hogy hosszú ideig, akár 
évekig kihúzza a háborút s guerilla-hadjá- 
rataival szüntelenül olyan veszteségeket 
okozhat a japánoknak, hogy azok előbb- 
utóbb elvérezhetnek, anyagilag s fizikailag 
is ebben a véres háborúban.

A kínaiak ellentálló erejét ugyanis meg
sokszorozza az igazságuk tudata. Teljesen 
bele tudjuk élni magunkat a kinai ember 
lelkivilágába, amikor megrendültén és lel- 

| kéig sebzetten látja, hogy egy szomszéd 
nép, amellyel évszázadok óta békességben 
élt, egyszerre le akarja tiporni őt, el akar
ja venni függetlenségét, életlehetőségeit, 
fejlődési lehetőségeit, lelkileg és politikai
lag meg akarja alázni.

A kinai nép évezredes öntudatát kellett 
felébreszteni s megszervezni erre az önvé
delmi háborúra. Úgy látszik, Csan-Kai-Sek 
tábornagynak, a kinai hadvezérnek s ál
lamférfinak ez sikerült, mert a hadszín
térről érkező tudósítások szerint, a kinai 
nép emberfeletti lelkesedéssel és a szó leg
szorosabb értelmében: halálmegvetéssel j 
száll szembe az ellenséggel.

Olvastuk egy angol újságíró cikkét, ; 
amelyet a harcok forró légköréből irt. A 
győzelmes kinai csapatok között azt a 
hangulatot figyelte meg, hogy valamennyi 
el van tökélve, hogy inkább meghal, de 
nem tágit.

Közben Japán, a jelek szerint, elvesztet- : 
te nyugalmát s fölényét. Wellington-Koo, 
Kina népszövetségi főmegbizottja a genfi j 
tanácsülésen bejelentette, hogy a japánok 
megkezdték a mérgesgázok használatát és 
rettenetes pusztításokat visznek végbe a 
kínaiak között.

A népszövetség és a civilizált emberiség 
természetesen éppoly tehetetlen a japán 
embertelenséggel szemben, mint ahogy te
hetetlen a humanizmus európai meggyalá- 
zóival szemben is. De nem érdektelen, hogy 
Japán előbb-utóbb kénytelen lesz rájönni 
arra. hogy nemcsak Kínával kell harcolnia, 
hanem az általa kiprovokált alkalomból j 
megharcolja Japán ellen a maga harcát 
Anglia, Amerika, s elsősorban Oroszország.

Aránylag olcsó háború ezek számára, 
í Idegen emberáldozattal, idegen országré

szek feláldozásával, csupán pénzt és fegy
vert kell adni. S ezt adnak. S ha kell, fog
nak niérgesgázokat adni, mint ahogy ad
tak repülőgépeket, adtak tankokat és min
den fegyvernemet az eredményes védeke- j 
ző háborúhoz. Ha majd gázokat is szállttá- ! 
ni fognak, a japán had vezetőség rémülten j 
kell, hogy rájöjjön, hogy százfejii sárkány
nyal küzd s ha levágja ezt a száz fejet, 
újabb száz nő a helyébe.

Japán még nem vesztette el a hábo
rút, s bizonyosan lesz energiája ahhoz, 
hogy átmenetileg, vagy talán véglegesen 
is megfordítsa a katonai szerencsét, de az 
már bizonyosnak látszik, hogy ha sokáig 
fog elhúzódni ez a háború — ami pedig 
nagyon valószínűnek látszik — úgy ennek 
a háborúnak elsősorban Japán lesz a vesz
tese.

És megérdemelten.
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FOGAS KÉRDÉS A TUDÓSHOZ

Lg\ uag> csillagvizsgáló tudós meglátogatta 
falun elő '/ülert. Eg\ alkalommal maga köré 
gyűjtötte a falu lakosságát é> előadást tartott a 
Holdról.

A derék emberek hallgatták, mi mindent be
szél nekik a híres ember, de nem nagyon hittek 
a szavaiban. Mikor azt az állítást merte megkoc
káztatni, hogy a Hold pontosan haronvszázkdenc- 
venezer kilométerre van a Földtől, a falu bírája 
odaáltt .i tudós ele és ie\ '/olt:

— Megkövetem, lehet nekem is szavam ehhez?
Hogyne, csak kérdezzen bátran biztatta 

a tudós és örvendezett, hogv ilyen nagv az ér
deklődés.

A falusi biró körülnézett a hallgatóságon és 
tiszteletteljesen feltette a kérdést:

Ugyan mondja csak, jó uram, milyen messze 
van ide Péterfalva?

Péterfalva? Sajnálom, de erről nem adhatok 
felvilágosítást. Sohasem voltam még Pétcrfalván.

Micsoda? Nem volt még Péterfalván? Hát 
talán a Holdban volt. hogy olyan pontosan tud
ja messzeségét?

ÜZLETI HELYZET
Az utazó benyit egy üzletbe és harsány han

gon kínálja portékáját.
Pszt. pszt! inti le a kereskedő, halkab

ban beszéljen.
Miért?
Mert nagyon beteg ez üzlet.

Az ügynök egy hét múlva újra beállít és egész 
halkan, szinte suttogva mondja a kereskedőnek:

Tessék rendelni valamit.
Mi az, miért suttog maga?
Azt tetszett mondani, hogy az üzlet nagyon 

beteg. •
Oh, csak kiabáljon nyugodtan, az üzlet már 

meghalt.

Születés, házasság, halál:
Születés. Dotzauer Ervin és Lakatos Ilo

na fia Rajmund, Baranya Sándor János és 
Kis Sarolta leánya Csilla Sarolta, Jacsó Jó
zsef és Hegedűs Ilona fia József Sebestyén. 
Horváth Lajos és Sedivy Anna halvaszüle
tett fia (ikrek).

Halálozás. Windisch Jánosné szül. Kollár 
Emma 59 éves, Szabó János 56 éves, Mikié 
Mária 42 éves, özv. Bednazsik Ferencné 
szül. Koller Eleonóra 64 éves, Tesik Mihály 
18 éves, Richter Mária 32 éves.

Minden szó 40 fillér, a leg
kisebb hirdetés ára 4 - Ke

KÉMÉNY UTÓDA szakszerűen és olcsón

(e s i, m os, t is z t it .
Ugyanott jóminőségü harisnyák 
kaphatók. Városház épület.

Beteghez
megbízható nőt ke resek .

Cim a kiadóhivatalban.

Különbejáratú

bútorozott szoba kiadó.
Masaryk u. 12.

Faüzem hez
felveszek azonnalra

gyakornokot
kereskedelmi iskolai végzettséggel. 
Ajánlatokat „Gyakornok" jeligével 
a kiadó továbbit.



LÉVAI ÚJSÁG

A d ó h átra lé k  csattanó* kifizetése 
az adóhivatalban

Az adóhi\ataJban nagy a forgalom. Az ügyes
bajos dolgukban járó emberek egymásnak adták 
a kilincset, volt aki fizetni ment, volt aki sirni 
és alkudni, a tisztviselők nyakig merültek a mun
kába, egyszóval rumlis nap volt. A nagy forga
tómban. amely a hivatal folyosóját szokatlanul 
élénkké és zajossá tette, egy idősebb gazda bak
tatott, oldalán egy serdülő legénnyel, ak nem 
győzte az öreg zsörtölődéseit hallgatni.

— Hát érted te ezt, fiam? — kérdezte egyre.
— Nem értem, apán — hangzott a válasz.
— Hátha már ki van fizetve, akkor minek ké

r ik ... mert kifizetted ugy-e?
— Ki én, mind az ezerötszázat.
Erre az öreg bátrabb lett, most már botja is 

energikusabban kopogott.
— Nahát, akkor én majd megmondom a véle

ményemet. Mert ha egyszer ki van fizetve, hát 
ki van fizetve. Kétszer nem já r ...  Aztán hol fi
zetted ki, melyik ajtón kell bemenni?

A legény tétován körülnézett, aztán rábökött 
egy ajtóra.

Nagyon bizonytalanul.
Bekocogtak. Az öreg leemelte sapkáját, sarok

ba áliitotta botját, azután előhalászta a zsebéből 
a fizetési meghagyást.

— Ezirányban gyiittiink — kezdte és bajusza 
villaszerűén szegeződött a tisztviselő felé, aki már 
a cédula színéről látta, hogy miről van szó. Nem 
is várt további magyarázatot:

— Ezt ki kell fizetni. Már régen kellett volna.
— Miért kellene, amikor ki v a n ... Mert ki 

van . . .  L’gye fiam?
— Ki bizony . . .
— Nem lehet az. Hol fizették ki?
— Itt!
— Az meg éppen nem lehet. Itt nem veszünk 

át pénzt. Csak a pénztárnál lehet.
— Hát a fiam csak tudja, mert ő fizette. Igaz-e 

fiam?
— Igaz bizony.
— A tisztviselőnek megnyúlt az álla:
— Ki vette át a pénzt?
— Az ám — vetette közbe az öreg is, — ki 

vette át?
A fiú ismét nagyon bizonytalan lett. Csak úgy 

vaktában rámutatott egy másik hivatalnokra:
— Ez az ur.
Annak meg majdnem torkán akadt a kiflivég. 

Dühösen ugrott fel:
— Mit mond maga? Kinek fizette ki?
A legény elsápadt Az öreget ellepte a vér, 

most már mindent értet. Nem szólt semmit, csak 
letette a cédulát az asztalra, megköpte a markát 
és egy hatalmas pofont csattantott a legény ké
pér* Aztán szolid hangon megkérdezte:

— Hát kérem szépen, hol is kell ezt kifizetni?...

— Majmok, mint — tehénpásztorok. Az
és/.a'kamerikai Lionis államban élelmes far
merek kisebb fajta majmokat tanítottak 
be tehénőrzésre. Az ügyes majmok gyor
san megtanulták a pásztormesterséget és 
fürgeségükkel, mozgékonyságukkal még 
a legyeket is elhajtották a gondjaikra bí
zott állatokról. Amikor pedig a csorda ha
zaindul, a pásztorkodó majom az egyik 
tehén hátára ül és úgv vezeti haz3 a töb
bit.

•LÉVAI t'JSÁG« gazdasági, kulturális és kritikai 
hetilap, megjelenik minden szerdán. — Főszer
kesztő: Dr. STRASSER ELEMÉR -  Felelős szer
kesztő és kiadó: AKÜCS ERNŐ dipl. agr. Szer- 
kesztőség és kiadóhivatal: Léva. Stúr u 3. Tele- | 
fon 19. — Előfizetési dij: egészévre: 46.—, félév- 
re 24.—, negyedévre 12.— Ké. egyes szám ára 
1.— Ké. Három példány megtartása */« éves előfi
zetésnek számit Hirdetések tarifa szerint a ki- 
adóhivatalban adhatók. Gyakori hirdetőknek en
gedmény. — Kéziratokat nem adunk vissza. _ A
postabélyeg használatát a bratislavai posta- és 
távirdaigazgatóság lévai feladóhellyel 109.976. V 
— 1̂ 34. szám alatt engedélyezte.
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